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%0 تقارير خالل العام4م2020تقرير مراجعات املكاتب خالل العام 

%25 االنتهاء من املرحلة الثالثة من البرنامج خريجة30

%0لم يحن وقت التنفيذ ساعة كحد ادنى3600

تقديم العون الحقوقي لحاالت العنف األسري
 تم االجتماع مع الوزارة وتحديد الية العمل

2020مارس 11بتاريخ 
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%0معلقمعلق

 للوحدات املتنقلة للجهات الحكومية2عدد 

 تقارير3

التفعيل واملشاركة في األيام العاملية املذكورة 

في الهدف

 بصدد الترتيب للمشاركة مع جامعة االميرة 
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%102%97.01الحصول عىل درجة %95درجة الحوكمة التقل عن 

تطبيق اللوائح واإلجراءات والنماذج 

100%
0%
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%25تم عمل تقرير الرب  ع األول تقارير4إرسال 

%0%0الحصول عىل الصفة

%0%0تطوير الخطة

%9001100تم الحصول عىل شهادة اإليزوISO9001الحصول عىل شهادة

ISO270010%0%الحصول عىل شهادة
%0%0# جوائز  3الحصول عىل 

ن خدمات الموارد )تفعيل بوابة الموظفي 

ية (البشر

تسليم مديرات اإلدارات ومنسقة 

المتابعة والتقييم حسابات دخولهم 

بالبوابة  إلدخال اآلهداف التشغيلية لكل 

إدارة بعد اعتمادها  إضافة خدمة جديدة 

ن  ي بوابة الموظفي 
ن
(تقييم أداء الموظف )ف
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تفعيل بوابة 
ن الم+العضاء+المستفيدين)المستخدمي 

ن (تطوعي 

حرص تعديالت تقنية وبرمجية ، 

وتعديالت عىل تصميم الموقع وارسالها 

مج للمبر
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ي
ن مراجع قانونن لم يتم تعيي 
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ي
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%117اجتماع  محاضن6عدد 

%0لم يتم اعتماد االئحة1محضن 

تم تأجيلخطاب للوزارة  + 1محضن 
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يخطاب للوزارة  + 1محضن 
ن مراجع قانونن لم يتم تعيي 
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%0_1محضن 
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%68 موظف17 دورة ل 2عدد   شهادة25 عدد

ي  نموذج عدم افصاح15عدد 
%427 وتمهب  1تدريب تعاونن

%0لم يحن %98زيادة ال 

 1 موظفات خالل السنة كل رب  ع 4عدد 

%0تم تأجل بسبب لوضع الحالي نهاية السنه1موظف  + 
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%0عضو 100%243
%30عدد 100%3
100%
100%
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مؤسسات المجتمع المدنن
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ن وصل بتويبر   متابع بتويتر50000  %4135283عدد المتابعي 
ن باالنستقرام  باالنستقرام5000 %332767عدد المتابعي 

%18623والمشاهدات بالسناب  مشاهدات800السناب 

100%

 35 تغريده تم نشر عدد 67تم نشر عدد

صورة 

 بوست 30، وعدد  

%60 عن الحاضنه القانونيه 1وختر 
%17113حتر االن عدد الريتويت وصل 15

ن 6يتم التواصل مع عدد 4  اعالمي 

%40لمساعدتنا 

ي100%
تم االنتهاء من التصميم بالكامل متبقر

%85 الطباعه فقط

20

تم المشاركة في عبق الماضي عدد 

المشاركات التي تم المشاركة فيها وتم 

: وهي 5تأجيلها بسبب الكورونا 

المعرض السعودي ألدوات التجميل 

2020/2/11-13

-2020/3/10معرض البوليمير الدولي 

8

-17-2020/3/16فعالية شارع الطفل 

18

المعرض السعودي الدولي للتسويق 

اإللكتروني والتجارة اإللكترونية 

2020/3/2-4

10/03/2020م 2020حفل يوم المهنة  

عدد المشاركات التي تم أخذ االذن ببيع 

: وهي 2منتجاتنا والتسويق ألسهمنا 

-2020/3/10معرض البوليمير الدولي 

8

10/03/2020م 2020حفل يوم المهنة  

: وهي 3عدد المشاركات التي تم رفضها 

5-2020/3/2معرض بيزنكس 

10-2020/3/8معرض انترنت األشياء 

-2020/3/23معرض االمن و السالمة 
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 أرس ناشئة واعية بجوانب وشؤون الحياة الزوجية وأهمية االستقرار األرسي   

المخرج

م2020تقرير أداء الجمعية خالل الربع األول  

ات المؤشر

وع بينة  )نسخة من الدراسة النهائية  ن لوزارة العدل- مشر - االستعالم عن المقبلي 

(وكسب التأييد

األهداف
اقضها وكيفية الحد من الطالق ومعالجة آثاره .    مجتمع واع بأسباب تماسك األسرة ونو

.     منظومة متكاملة من التشريعات واإلجراءات املنظمة للعالقات والحقوق األسرية

.قادرة وأبنائها على تخطي تجربة الطالق ومواجهة آثاره-ومن في حكمها-     مطلقة

اتالمخرج المؤشر

عدد املستفيدين من الخدمات لكل ربع من السنة  أرس قادرة عىل مواجهة التحديات والمشاكل والحماية 

من التفكك األرسي

ن تنظم العالقات االرسية بضمان حقوق االفراد  قواني 

نساء مطلقات متمكنات لتخطي محنة الطالق وآثارة
اتالمخرج المؤشر

الدراسة النهائية

االجتماع مع مركز ترابط داخل جامعة 

االميرة نورة واالتفاق على بنود تفعيل  وحدة 

االستشارات القانونية داخل الجامعة

25%

رس حديثة الزواج قادرة عىل تحقيق السعادة الزوجية 
ُ
 أ

والحفاظ عىل كيانها

نسخ الحقائب التدريبية املعتمدة

تقرير البرنامج التدريبي 

تقرير الجلسات االستشارية

يعات لمعالجة القضايا األرسية بفاعلية وعدل ن وتشر قواني 

وع بينة  )خطاب الرفع للوزارة  ن لوزارة العدل- مشر وكسب - االستعالم عن المقبلي 

(التأييد

وع بينة  )خطاب الرفع للوزارة  ن لوزارة العدل- مشر وكسب - االستعالم عن المقبلي 

(التأييد

وع )نسخة من الملفات المرفوعة للوزارة  مدونة األحوال "كسب التأييد لمشر

("الشخصية

تقارير حضور وانصراف املوظفات- مخاطبة الجهات ذات العالقة

التقارير االحصائية ملنجزات املكتب 

تقديم التصور للمشاركة بالحملة وأخذ املوافقة عليه

. بيئة عدلية مؤهلة لمعالجة القضايا األرسية

.تقارير نتائج التقييم ومدى رضا املراجعات من الخدمات التي يوفرها املكتب

نتائج تقييم املدربين وتقييم املتدربات+  مستشارة قانونية مؤهلة  30تخريج 

 ساعة كحد أدنى من االستشارات القانونية واألعمال الحقوقية3000تحصيل 

التواصل مع وزارة العمل والتنمية ملتابعة رفع التصور لهم

افتتاح مكتب مودة للمساندة الحقوقية بمنطقة الباحة

 نساء مطلقات مؤهالت لمواجهة آثار الطالق النفسية 

واالجتماعية واالقتصادية

 مستفيدة  جديدة100قبول ودراسة 

ي
ن
التأهيل لما بعد الطالق ف

نامج   مستفيدة40 (تبات ونبات  ) منطقة الرياض وجدة بتر

 مستفيدة وابنائهم250  برنامج مودة التوعوي للمستفيدات وابنائهم 

 تنفيذ اجتماعات اعضاء لجنة عون عدد

 التنموي اجتماعات8

نساء مطلقات مؤهالت لسوق العمل  

ي لتأهيل  تدريب عدد  نامج التدريتر مستفيدة (25)  التر

ي مجال  
ن
برنامج رائدات حرفيات  ف

 مستفيدة25التجميل تدريب عدد 

ي للمستفيدات وبناتهمتدريب 
ي التدريب التقتن

ي للتدريب التقتن
 20 برنامج مهارنر

 مستفيدة

 مستفيدة 20برنامج دعم تدريب قيادة المرأه للمركبات تأهيل 

ن قطاع السياحة والفندقة تدريب   لتوطي 
ً
 مستفيدة 25برنامج معا

 مستفيدة 40توفت  فرص وظيفية تناسب احتياجات المستفيدات لعدد 

الجمعية تعمل بفاعلية وكفاءه عالية من أجل تحقيق أهدافها ومن خالل قيادة الجمعية بشفافية ومسؤولية
اتالمخرج المؤشر

الحصول عىل نسبة درجة الحوكمة  عالية

إعداد تقرير المراجع الداخىلي

إعداد تقارير المتابعة الربعية

الحصول عىل الصفة

ي إتخاذ القرار
ن
 إطار حوكمة ضابط وشفاف اساسه المعرفة ف

امج % نسبة رضا ألمستفيدين من الخدمات والتر

نسبة استفادة المستفيدين من الخدمات %

%نسبة رضا الموردين

نسبة رضا الجهات الداعمة %

#مدة معالجة الشكاوى

اتجية إعداد مسودة مطورة للخطة االسبر

الحصول عىل الشهادة

ن ية)بوابة الموظفي  (خدمات الموارد البشر

ن ن+العضاء+المستفيدين)بوابة المستخدمي  (المتطوعي 

الحصول عىل الشهادة

تنفيذ اجتماعات  لجنة االستثمار

ي 3عدد 
 تقاريرربعية المراجع القانونن

ضمان استدامة برامج الجمعية . ج
اتالمخرج المؤشر

نظام اداري ومالي واضح وضابط الدارة وتشغيل الجمعية 

عدم تكرار المالحظات الربعية 

انخفاض المالحظات الربعية

تنفيذ اجتماعات لجنة التدقيق المالي

اعتماد الالئحة

اعتماد الموازنة التقديرية  والرفع للوزارة

اعتماد القوائم المالية  والرفع للوزارة

اعتماد الهيكل

ية اعتماد دليل  إجراءات الموارد البشر

ية اعتماد الئحة الموارد البشر

 موظفة25تنفيذ دورات لعدد 

 طالبة وموظفة تمهب 15التدريب والتعاون مع عدد 

ي
نسبة الرضا الوظيفن

ن  اعالن الموظف المتمب 

 عدد  املسجلين من متطوعين ومتطوعات في الجمعية

تطبيق نظام برمجي للمتطوع في موقع الجمعية+ قياس تجربة املتطوعين

نموذج للتقيم املتطوعين

عدد اعضاء الجمعية الفاعلين    

    عدد املنتسبين للجمعية الجدد

ارسال التقرير الربعي لالعضاء

مبلغ الدعم من الشركات واألعضاء واملتبرعين واملتطوعين والصحفيين  

 اجتماعات للجنة اإلعالمية 8تنفيذ عدد 

 بالسنه4زيادة عدد للظهور التلفزيوني واإلذاعي لـ 

 متطوع100

100%

100%

0%

 لاير2000المبلغ 

ي المجتمع السعودي
ن
 انتشار دور الجمعية ف

إعداد خبر واحد قبل الحدث  وبعد الحدث بمواقع التواصل اإلجتماعي و الصحف الورقية والرقمية

إعداد خبر واحد قبل الحدث  وبعد الحدث بمواقع التواصل اإلجتماعي و الصحف الورقية والرقمية

االنتهاء من تصميم وطباعة مطبوعات الجمعية

 مشاركات خارجية20 تنفيذ عدد

 أخبار عن الجمعية بوجه عام بمواقع التواصل اإلجتماعي والصحف الورقية والرقمية3إعداد 

 6 إعداد خبر واحد قبل الحدث واثناء الحدث وبعد الحدث بمواقع التواصل اإلجتماعي، وإعدادا 

أخبار صحفية بالصحف الورقية والرقمية

 إعالن قبل الحدث وإعداد  خبر  قبل الحدث وبعده  بمواقع التواصل اإلجتماعي و 35 إعداد

بالصحف الورقية والرقمية

 باالنستقرام5000متابع بتويتر و

إعداد خبر واحد قبل الحدث و وبعد الحدث بمواقع التواصل االجتماعي و الصحف الورقية والرقمية

إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد الحدث بمواقع التواصل االجتماعي وإعداد  تقرير واحد بعد 

الحدث بالصحف الورقية والرقمية
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20%

 مشاهدات800السناب 

 خبر باملوقع اإللكتروني 63عدد -   بالشهر 20 بالشهر و عدد الصور باالنستقرام 60عدد التغريدات  

.واملشاركات اإلذاعيه والتلفزيونية طوال العام 

. رتويت بالسنة15عمل 

 بالسنه4 عدد اإلعالميين واإلعالميات املتطوعين للجمعية زيادة

تحديث قاعدة بيانات لجميع وسائل اإلعالم

 مرات بالسنة4 زيادة الظهور اإلعالمي للتعريف بالخدمات واألنشطة التي تقدمها الجمعية بمعدل 

هاشتاقات خالل العام للمواضيع الهامة التي تغطي برامج الجمعية4انشاء 

 الف50000 التفاعل وزيادة عدد املتابعين الى زيادة مستوى  
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100%
 صحف 10تم نشر ختر قبل الحدث ع 

رقميه ،

نامج %50 وحتر األن لم ينتهي التر

100%0%

0%

ه يوميا100% يتم نشر
100%

100%0%
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30%0%

40%
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%50 خطابات شكر4حتر األن تم إعداد 100%

100%0%
0%

00%0%

تم الغاوه بسبب جائحة فايروس كورونا100%

0%
ها بالكامل100% ن %70تم تجهت 
%30 عضو3تم انضمام عدد 10

تم الموافقه عليه ننتظر تحويل المبلغ ريال300000
50%

كة بوينغ100% تم الدعم من رسر
100%

%0%0 ريال120000

 ريال60000

% 50مؤسسة اللؤلؤة الوقفية دعمت 

نامج وسيتم إكماله عند  من تكلفة التر

االنتهاء من الدفعة األاول قيمة المبلغ 
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 دخل الجمعية زاد مع ضمان تنوع المصادر  

 لاير300000  قيمة الرعاية 

رائدات حرفيات

 تقارير خالل الربع االول والثاني والثالث والرابع التقرير السنوي4اخراج و إرسال عدد 

إرسال خطاب شكر لداعمين أو الرعاة خالل أسبوع

إرسال التقارير الشامله عند نهاية البرنامج املدعوم

ي المجتمع السعودي
ن
 انتشار دور الجمعية ف

إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد الحدث بمواقع التواصل االجتماعي وإعداد  تقرير واحد بعد 

الحدث بالصحف الورقية والرقمية

 لتقرير الصحفي2 إعالن طوال العام بمواقع التواصل اإلجتماعي وإعداد 24 إعداد

إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد الحدث بمواقع التواصل اإلجتماعي وإعداد  تقرير واحد بعد 

الحدث بالصحف الورقية والرقمية

إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد الحدث بمواقع التواصل اإلجتماعي وإعداد  تقرير واحد بعد 

الحدث بالصحف الورقية والرقمية

 أخبار ونشرها3إعداد 

إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد الحدث بمواقع التواصل اإلجتماعي وإعداد  تقرير واحد بعد 

الحدث بالصحف الورقية والرقمية

بيع منتجات الجمعية من خالل شركة الفطيم

 %71زيادة نسبة املوارد املالية ب 

القيام بأنشطة مبتكرة لجلب الداعمين األقراد

توزيع الخطابات في وقتها

 اعضاء وعضوات10زيادة العدد بمعدل 

 لاير400000 قيمة الرعاية 

مقبالت على الزواج برنامج  تأهيل المقبلين وال

 لاير31500  قيمة الرعاية 

دراسة بينة

 لاير1400000  قيمة الرعاية 

مكاتب المساندة

 لاير350000 قيمة الرعاية 

الحاضنة القانونية لألحوال الشخصية

 لاير81000  قيمة الرعاية 

الوحدة االستشارية المتنقلة

_

برنامج التأهيل لسوق العمل

 لاير120000 قيمة الرعاية 

 لاير60000 قيمة الرعاية 

برنامج تأهيل حديثي الزواج

 لاير120000 قيمة الرعاية 

برنامج التدريب التقني

لاير250000 قيمة الرعاية 

برنامج تأهيل حديثي الزواج


